PROTOKOLL
Mötesgrupp

SRRS Centralstyrelse

Mötesort

Malmö

Mötesdatum

2016-10-23/24

Paragrafer

§96-§112

Fastställt datum

2016-11-15

År/Mötesnr

2016/7

Närvarande

Kjell Rörström (ordförande), Jessica Persson (sekreterare), Linda Andersson (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Reidar
Otterbjörk (ledamot), Johan Ahlenius (suppleant) och Mari Levänen (suppleant).
Anmält förhinder

Joakim Dahlberg (vice ordförande), Lisa Zingel (ledamot), Johan Segerlund (suppleant) och Lilly-Ann Forsman (suppleant).

Mötet noterade att ordinarie ledamot Joakim Dahlberg ersattes ersattes av suppleant Johan Ahlenius och ledamot
Lisa Zingel ersattes av suppleant Mari Levänen.
§96.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

96.1.

Val av protokollförare
Jessica Persson utsågs till protokollförare vid dagens möte.

96.2.

Val av protokolljusterare
Mari Levänen utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från dagens möte.

96.3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes utan ändringar.

§97.

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen noterade att protokoll från SRRS/C styrelsemöte 2016-09-20 och 2016-10-17 är justerat.

§98.

Bordlagda ärenden

98.1.

Styrelsemöte 2016-06-09 §36.1 punkt 3

Se §104.1

98.2.

Styrelsemöte 2016-06-09 §36.1 punkt 4

Se §104.1

98.3.

Styrelsemöte 2016-08-23 §59.1

Se § 105.1

98.4.

Styrelsemöte 2016-08-23 §49.17

Se § 105.2

§99.

Rapport AU
Inga AU-beslut fattade sedan föregående möte.

§100.

Rapport sekreterare

100.1.

2016-10-20 SKK: Inbjudan till Specialklubbskonferens 4-5 februari 2017
Styrelsen noterade inbjudan från SKK till Specialklubbskonferens 2017-02-04 – 2017-02-05 i
Stockholm. Sista dag för anmälan är 2016-12-04. Styrelsen inväntar konferensprogram som ska
komma inom kort.

100.2.

2016-10-20 SKK: Årets bragdhund och Årets sociala tjänstehund
Styrelsen noterade önskan från SKK att sprida information om att nomineringar till Årets bragdhund
och Årets sociala tjänstehund i förekommande fall ska vara SKK tillhanda senast
2016-11-01. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att publicera informationen på SRRS hemsida.
Punkten justerades omedelbart.

§101.

Ekonomiärenden
Inget att rapportera.
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§102.

Medlemsärenden

102.1.

2016-10-18 och 2016-10-20 SKK: Nya ägare i raser tillhörande SRRS
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att vidarebefordra informationen till lokalavdelningarna för
kännedom.
Punkten justerades omedelbart.

102.2.

2016-10-18 och 2016-10-20 SKK: Etiketter – nya ägare
Styrelsen noterade informationen och den lades till handlingarna utan åtgärd.

§103.
103.1.

§104.

Avels- & uppfödarärenden
SRRS Avelsregister
Styrelsen beslutade att försäljningspriset för hela SRRS Avelsregister från och med 2016-10-23 är
750 SEK per kopia. SRRS Avelsregister får endast säljas för personligt bruk till medlem i SRRS.
Medlem har inte tillåtelse att sälja, kopiera, publicera eller distribuera SRRS Avelsregister utan
tillåtelse från SRRS styrelse.
SRRS/AUK har tillåtelse att lämna utdrag från SRRS Avelsregister för enskild hund/kull till medlem i
SRRS utan kostnad för medlemmen.
Punkten justerades omedelbart.
Mentalitetsärenden

104.1.

Styrelsemöte 2016-06-09 §36.1 punkt 3: På SRRS valphänvisning endast ange ”Mentalbeskrivning”
MH/BPH om hunden faktiskt genomfört testet. Har hunden brutit ska det stå ”nej” eller ”brutit”.
Jessica Persson presenterade hur SRRS hemsida är uppbyggd och hur administrationen fungerar.
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att be om kostnadsuppskattning för ändring av
datauppdateringsscripten tillhörande SRRS hemsida, vilka påverkas av förändringen.

104.2.

Styrelsemöte 2016-06-09 §36.1 punkt 4: För utländska hundar på SRRS hemsida bör det stå något
annat än ”nej” om de gjort någon form av mentaltest i sitt eget hemland.
Jessica Persson presenterade hur SRRS hemsida är uppbyggd och hur administrationen fungerar.
Styrelsen beslutade att på SRRS valphänvisningssida förtydliga befintlig text gällande att för
utländska föräldradjur som inte genomfört MH eller BPH i Sverige står ”Mentalbeskrivning: Nej”,
men att hunden ändå kan ha genomfört mentalbeskrivning i sitt hemland.

§105.

Tävlingsärenden

105.1.

Nytt vandringspris till vinnare av utställningslistan
Styrelsen beslutade att försöka undersöka utbudet vid Crufts i mars 2017.

105.2.

Kriterier för att utse examinatorer för Rhodesian ridgeback.
Kjell Rörström presenterade, i enlighet med uppdrag från styrelsemöte 2016-08-23 §49.17, förslag till
förändring av SRRS kriterier för att utse examinatorer för rhodesian ridgeback. Förslaget bestod i att
behålla nuvarande kriterier med tillägget att:
” För att av SRRS föreslås som examinator för rhodesian ridgeback ska personen uppfylla
ovanstående kriterier eller besitta en kompetens och erfarenhet som SRRS Centralstyrelse finner vara
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likvärdigt med kriterierna ovan. Om styrelsen inte är enig ska det utfall som finner störst stöd vid
votering gälla.”
Styrelsen diskuterade förslaget och beslutade, efter omröstning med 4 röster för tillägget gentemot 3
röster mot tillägget, att anta tillägget att vara omedelbart gällande. För kriterierna i sin helhet se
Bilaga 1.
§106.

Kommunikationsärenden

106.1.

Ridgeback-Nytt
Redaktör Reidar Otterbjörk meddelade att han efter färdigställande av Ridgeback-Nytt nummer
1/2017 önskar avsluta sitt uppdrag som redaktör för Ridgeback-Nytt. Styrelsen påbörjar arbetet med
att finna en ny redaktör omgående.

106.2.

SRRS hemsida
Inget att rapportera.

106.3.

SRRS Årsbok
Inget att rapportera.

§107.
107.1.

Sponsorer och samarbetspartners
Samarbetsavtal foderleverantör
Inget att rapportera.

§108.

Rapport lokalavdelningar
Inget att rapportera.

§109.

Rapport valberedning
Inget att rapportera.

§110.

Övriga ärenden

110.1.

Uppdaterade lokalstadgar från 2017-01-01
Styrelsen beslutade att fastställa ändring av lokalstadgarna antagna vid SRRS Fullmäktigemöte 201604-16 och gällande från 2017-01-01.
Punkten justerades omedelbart.

110.2.

Status verksamhetsplan 2016
Styrelsen gick igenom statusen för Verksamhetsplanen 2016 och kunde konstatera att samtliga
punkter utom nedanstående hittils har genomförts:
 Ombesörja att en reviderad version av SRRS rasspecifika avelsstrategier (RAS) skickas till
Svenska Kennelklubben för godkännande under 2016.
Status: SRRS/AUK arbetar med den reviderade versionen av RAS.
 Ombesörja framtagande av en välkomstfolder för utskick till nya medlemmar i SRRS.
Status: Ej påbörjat. Kjell Rörström och Johan Ahlenius inleder arbetet snarast.
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 Säkerställa att föreningens medlemstidning Ridgeback-Nytt utkommer med fyra nummer 2016.
Status: Pågår. I skrivande stund är pågår tryck och distribution av nummer 3/2016.
110.3.

Fullmäktigemöte 2017
Styrelsen beslutade att hålla SRRS nästa ordinarie Fullmäktigemöte 2017-04-08 klockan 11:00 i
Jönköping.
Styrelsen uppdrog till Kjell Rörström att inför nästa styrelsemöte presentera kostnadsförslag för
presumtiva lokaler.

Ordföranden ajournerade mötet till 2016-10-24 klockan 09:00.
110.4.

Vision, mål och strategier
Styrelsen arbetade gemensamt med att definiera vision samt övergripande mål och strategier för SRRS
för den kommande treårsperioden (2017–2019).
Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att sammanställa förslaget för presentation inför övriga
styrelsemedlemmar vid nästa styrelsemöte.

110.5.

Verksamhetsplan 2017
Styrelsen arbetade gemensamt med att utifrån definierade mål och strategier identifiera aktiviteter som
kan realiseras under kommande verksamhetsår. Dessa kommer att föreslås Fullmäktigemötet 2017 i
styrelsens verksamhetsplan för samma år.

110.6.

Prrylbod
Styrelsen beslutade att vattenskålar med tryck i form av ”RRWC-hunden” ska säljas för 30
SEK/styck exklusive portokostnad. Vid beställning av minst 10 skålar av samma person så är priset 25
SEK/styck.

§111.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen noterade att nästa styrelsemöte kommer att hållas 2016-11-15 via Skype enligt beslut vid
styrelsemöte 2016-10-17 §94.

§112.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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BILAGA 1: SRRS KRITERIER FÖR EXAMINATORER AV RHODESIAN RIDGEBACK
Utöver SKKs grundkriterier ska de föreslagna exteriördomarna även uppfylla nedanstående kriterier.


Har varit auktoriserad att döma rasen under minst tio (10) år räknat från första officiella
bedömningstillfället i Sverige.



Har dömt rasen vid minst tio (10) officiella utställningar i Sverige.



Har dömt rasen vid minst en (1) officiell utställning i Sverige under de senaste fem (5) åren.



Har dömt minst tvåhundra (200) individer av rasen vid officiell utställning i Sverige.

För att av SRRS föreslås som examinator för rhodesian ridgeback ska personen uppfylla
ovanstående kriterier eller besitta en kompetens och erfarenhet som SRRS Centralstyrelse finner
vara likvärdigt med kriterierna ovan. Om styrelsen inte är enig ska det utfall som finner störst stöd
vid votering gälla.

Justeras mötesordförande

Justeras protokolljusterare

Protokollförare

Kjell Rörström

Mari Levänen

Jessica Persson

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

Sida 5/5

